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o Regions for economic change, 16 – 17 februarie 2009

16.02.2009 - Prima zi a conferin ei

LOCA IE: Cl direa CHARLEMEGNE, BRUXELLES

ORGANIZATORI: Comisia European , Directoratul General pentru

Politic  Regional

Descrierea tematicii dezb tute:
Conferin a a fost deschis  de doamna Danuta Hubner, comisarul european pe

politic  regional , care a inut s  felicite regiunile, ora ele i reprezentan ii

municipalit ilor pentru prezen a reprezentan ilor municipalit ilor, universit ilor i

societ ii civile la aceast  conferin .

Doamna Danuta Hubner a subliniat importan a acestui eveniment, de fapt cel mai

important eveniment din acest an în ceea ce prive te ini iative Regiunilor pentru o

Schimbare Economic . Evenimentul urm re te s  eviden ieze contribu ia pe care

regiunile i ora ele o aduc în vederea moderniz rii economiei europene, a atingerii

obiectivelor de la Lisabona i a dep irii provoc rilor cu care Europa se confrunt  la

momentul actual. „Acest lucru este cu atât mai important cu cât ne afl m în contextul

unei crize economice i financiare”, a mai ad ugat d-na Hubner. Provoc rile c rora

trebuie s  le facem fa  afecteaz  toate statele membre i au un impact direct asupra

comunit ilor regionale i locale, provoc ri care au nevoie de r spunsuri integrate. În

continuare d-na comisar i-a ar tat convingerea c  politica de coeziune constituie un



instrument puternic pentru restaurarea stabilit ii i securit ii în aceast  perioad  dificil .

Trebuie s  ne concentr m în continuare pe obiectivele stabilite în programele de

coeziune, ceea ce înseamn  s  investim în noi oportunit i de cre tere i s  facem fa

provoc rilor pe termen lung. Mesajul Comisiei Europene este acela c  trebuie s

acceler m „investi iile inteligente”, exact tipul de investi ie pe care politica de coeziune

îl promoveaz .

Totodat , d-na Hubner a subliniat dou  teme majore care trebuie avute în vedere:

A. Nevoia de a promova creativitatea i inovarea.

Dup  cum se tie, anul 2009 este „Anul European al Inov rii i Creativit ii”. În

acest an se urm re te s  se con tientizeze despre importan a creativit ii i inov rii ca

factori cheie ai dezvolt rii personale, sociale i economice. Pentru a putea rezista într-o

economie globalizat , Europa trebuie s  se modernizeze continuu i s  înve e.

Creativitatea prive te toate sectoarele, pornind de la politica de infrastructur , pân  la

politicile regionale i sociale i este relevant  pentru noi to i.

Rolul sectorului public ca i actor în cadrul procesului de inovare se schimb  de

asemenea. Administra iile publice de la nivel regional i na ional se modernizeaz i

ofer  servicii mai eficiente care se adapteaz  la nevoile sociale, schimb rile climatice i

resurse.

Politica de coeziune a sus inut aceste procese i a ajutat la crearea condi iilor

pentru a încuraja apari ia lor în vechile, dar mai ales în noile state membre. În

concluzie, comisarul european a spus: „Europa nu trebuie s  î i retrag  finan rile din

domeniul deprinderilor i inova iei. Trebuie s  avem încredere în calitatea ideilor noastre

i în capacitatea noastr  de a ne adapta”.

B. Relevan a i valoarea ad ugat  a ini iativei Regiunilor pentru Schimbare

Economic .

Aceast  ini iativ  a fost lansat  pentru a pomova conceptul de creativitate în

contextul politicii de coeziune. De fapt este o unealt  pentru a c uta idei creative prin

intermediul programelor de investi ii la nivel regional sau na ional. La baza acestei

ini iative st  promovarea inova iei prin intermediul unui set de teme socio-economice

importante. Înc  din anul 2006, cele 30 de teme prioritare pentru modernizarea

economic  s-au reflectat în obiectivele programelor INTERREG IV C i Urbact II.



Succesul acestor programe (la recenta propunere de proiecte pe programul Interreg IV C

au fost primite peste 470 de cereri) demonstreaz  faptul c  este nevoie de acest tip de

ini iativ . Fiecare regiune caut  s  se dezvolte, creându- i astfel un set de bune practici,

expertiz i experien , pe care le împ rt te cu alte regiuni prin intermediul re elelor

formate. Schimbul de know-how economise te timp i resurse pentru a g si solu ia

optim  pentru fiecare.

SESIUNEA DE WORKSHOPURI

Regiunile i provoc rile apelor: s  înv m din bunele practici

În cadrul acestui seminar s-a discutat despre importan a pe care managementul

apelor îl are în cadrul dezvolt rii regiunilor europene. În fa a diferitelor provoc ri cauzate

de ape, de la lipsa de alimentare cu ap , pân  la inunda ii, regiunile trebuie s  g seasc

solu ii pentru un management sustenabil al apelor.

Scopul seminarului a fost prezentarea bunelor practici i exemple de succes de

re ele formate între regiunile europene pe tema managementului apelor.

Seminarul a fost moderat de c tre dl Peter Gammeltoft, Director, Comisia

European , DG Mediu. Dl Merete Ulstein, EurAqua, director de cercetare la Institutul

Norvegian de Cercetare a Apei. EurAqua este cea mai mare re ea european  pentru

coordonarea cercet rilor apei, în sprijinul managementului apei bazat pe cunoa tere .

Scopul EurAqua este:

ü  contribuie la dezvoltarea sustenabil  a tiin ei legate de apa dulce i s  o

disemineze la scar  europen ;

ü  aib  un impact important la dezvoltarea unei baze tiin ifice a managementului

i politicii europene.

Obiectivele generale ale EurAqua sunt:

ü Implicarea în cadrul procesului de programare al Comisiei Europene pe tema

cercet rii legate în domeniul apei

ü Promovarea colabor rii i integr rii resurselor de cercetare i transferul eficient de

cunoa tere între institutele de cercetare i cercet tori

ü Crearea de leg turi între politic i tiin  prin oferire de sprijin pentru dezvoltarea

politicilor europene în domeniul apei



ü Contribu ia la sustenabilitatea i competitivitatea sectorului European privind apa

la scar  european

EurAqua are o experien  de 15 ani în formarea de re ele i are momentan 24 de

membrii, un membru pe ar .

Activit i:

ü PositionPapers

ü Sfaturi tiin ifice privind EU FP7

ü Rapoarte strategice i tehnice

În continuarea seminarului, d-na Maggie Kossida, director tehnic, a prezentat

proiectul Meddman.

Detalii despre proiect:

Acronim: MEDDMAN

Titlul proiectului:

IWRM, dezvoltarea i compararea de metodologii comune transna ionale pentru

combaterea secetei în regiunile MEDOCC

Data de început/încheiere: 01/04/2006 - 30/09/2008

Partener principal: Universitatea Na ional  Tehnic  din Atena, Grecia

Buget Total: 1.335.325 €

Parteneri:

• GRECIA TUA AUTH , Pr. Pieria

• ITALIA  IRSA UNITUS, R. Lazio UNIBAS, R. Basilicata

• FRAN A, Cemagref

• SPANIA,UPC

Obiective:

• Îmbun irea balan ei cererii de ap  în regiunile cu risc de secet

• Culegere de studii privind impactul asupra mediului pentru degradarea solului

• Crearea de instrumente economice pentru managementul apelor în regiunile care

se confrunt  cu lipsa de ap i posibilit i pentru refolosirea apei



• Promovarea unei cooper ri transna ionale i interna ionale pentru implementarea

de strategii integrate pentru managementul resurselor de ap i pentru a combate

seceta

• Înt rirea implic rii regionale în managementul resurselor i activit i de

mobilizare

Cheia succesului proiectului: Schimb de experien i bune practice.

Au fost prezentate, de asemenea, FLAPP, European Network of Flood Managers,

o re ea de 35 de parteneri, acoperind 12 bazine de râuri i 15 zone de grani , printre care

i România. Mai multe detalii despre acest  re ea ve i g si pe site-ul: www.flapp.org

17.02.2009 – A doua zi a conferin ei

LOCA IE: Cl direa CHARLEMEGNE, Sala Lord Jenkins, BRUXELLES

ORGANIZATORI: Comisia European , Directoratul General pentru Politic  Regional

Descrierea tematicii dezb tute:

Tema seminarului: Schimbul de bune practici este bun pentru inova ie: Experien e ale

Platformei de Monitorizare Lisabona

Invita i:

• Moderator: Lucio Gussetti, Director, Directorate for Consultative Works,
Committee of the Regions

• Luc Hulsman, Programme Manager, Fonduri Structurale, The North Netherlands

Provinces, NL

• Rafael Muguerza, Director, Innovation and Information Society Department, of

Innovation, Business and Employment, Navarra Region, ES

• Reiner Kneifel-Haverkamp, Head of Unit, State Chancellery Brandenburg, DE

• Francesco Saverio Liguori, Quality Assurance and Knowledge Manager,

Interact Secretariat, SK

În contextul exerci iului de monitorizare al anului 2008, câteva autorit i locale i

regionale au declarat c  schimburile de experien e între regiuni sau ora e s-au dovedit a fi

http://www.flapp.org


foarte folositoare. În acest seminar, membri ai Platformei de Monitorizare au prezentat

modul în care aceste experien e au fost folositoare.

Pentru a implementa Strategia Lisabona revizuit , Comitetul Regiunilor a decis ca în anul

2006 s  construiasc  o unealt  pentru ora e i regiuni care s  le monitorizeze activitatea

i s  permit  regiunilor i ora elor s  înve e prin intermediul schimbului de experien e.

În acest sens, domnul Krzysztof Nawaczek, Comitetul Regiunilor, a prezentat

importan a schimbului de practici în domeniul inova iei, competitivitate, mediu, pia a

intern , mediu de afaceri, locuri de munc i capital uman.

Sondajele arat  importan a pe care o are schimbul de experien i bune practici, dar mai

ales schimbul de cuno tin e în domeniul inova iei fiind considerat foarte folositor, având

procent de 79,2 %. De asemenea, în cadrul conferin ei s-a discutat despre „paradoxul

Lisabona” care a ap rut datorit  faptului c  regiunile i ora ele Europei se angajeaz  în

aproape toate politicile legate de Strategia Lisabona, dar o nu v d ca un element care

contribuie la dezvoltarea local  sau regional . În ianuarie 2009, Platforma de

Monitorizare, num ra 26 de membri, printre care i România, i anume jude ele Bra ov,

Timi oara i Cluj Napoca.

Invita ii la conferin  au prezentat fiecare modul în care schimbul de experien e a

ajutat la dezvoltarea regiunilor lor, i anume regiunile Navarra - Spania, Brandenburg -

Germania, Provinciile din Olanda de Nord.

o Prezentare Comun  a opiniei EESC (European Economic and
Social Committee) i raporturile EP despre programul Cerul
Unic European II i EASA – , joi - 19 februarie 2009.

LOCA IE: European Economical and Social Committee (EESC)

ORATORI:

Jacek Krawczyk – raportorul EESC din partea Poloniei

Marian-Jean Marinescu – raportorul Romaniei din Parlamentul României

Descrierea tematicii dezb tute:



Primirea participan ilor a fost f cut  de Ivoni Pari, Vice Pre edintele EESC care printre

altele a reamintit toate rile care sunt membre EESC, mul umindu-le fiec reia pentru

contribu ie i activitate:

o Belgia
o Bulgaria
o Republica Ceh
o Danemarca
o Germania
o Estonia
o Grecia
o Spania
o Fran a
o Irlanda
o Italia
o Cipru
o Lituania
o Letonia
o Luxemburg
o Ungaria
o Malta
o Olanda
o Austria
o Polonia
o Portugalia
o Romania
o Slovenia
o Slovacia
o Finlanda
o Suedia
o Regatul Unit al Marii Britanii

În prima parte a întrunirii, organizatorii au încercat s  explice ce reprezint  EESC,

care este rolul, misiunea i modul de ac iune al Comitetului. Comitetul Economic i

Social European este un organism consultativ al Uniunii Europene care const  în

reprezentan i din diferite medii economice i sociale din cadrul societ ii civile. A fost

înfiin at în 1957, când fondatorii Uniunii Europene semnau Tratatele de la Roma. inta

lui a fost s  implice diferite grupuri de interes economice i sociale în dezvoltarea pie elor

comune i s  permit  Comisiei Europene i Consiliului de Mini trii s  aprofundeze

politicile UE. Prima întâlnire plenar  a Comitetului a avut loc în Bruxelles în mai 1958.



50 de ani mai târziu, în mai 2008, EESC a marcat jumatate de deceniu de munc

cu un program de dezbateri i evenimente culturale, plasând accentul pe implicarea

tinerei genera ii europene în proiectele Uniunii Europene.

Principala preocupare a organizatorilor în aceast  prim  parte a fost s  prezinte ce

anume face din EESC un organism atât de special.

Oamenii trebuie s  fie inima unei Europe de succes, i Comitetul Economic i Social

European vine s  garanteze c  vocile diferitelor grupuri i interese în societate sunt auzite

i luate în considerare la cel mai înalt nivel. Membrii Comitetului sunt atent selec iona i

i nominliza i prin întâlniri ale guvernelor na ionale. Din aceast  cauz , ace tia reflect  o

vast  experien i mai ales, men in un contact permanent cu cet enii în diferite ri i

sectoare ale economiei i societ ii. Ei în eleg dorin ele i preocup rile practice ale

oamenilor.

 În cea de-a doua parte a întâlnirii Jacek Krawczyk i Marian Jean Marinescu au

subliniat rolul important de meditator al EESC în asistarea activit ii executivului i

legislativului Uniunii Europene de a r spunde efectiv necesit ilor cet enilor europeni pe

fondul cre terii temerilor sociale.

Rolul EESC este unul delicat, mai ales de când situa ia politic  dificil i

timpurile în care tr im necesit  o modernizare total  a contextului institu ional i politic

european. De prea multe ori, Uniunea a fost incapabil  s  furnizeze r spunsuri pentru

tept rile i problemele societ ii noastre. Comitetul Economic i Social European se

focalizeaz  pe 3 priorit i:

ü  duc  mai departe ratificarea i implementarea Tratatului de la Lisabona,

ü  consolideze modelul social European,

ü  relanseze Strategia de la Lisabona.

În contextul european actual EESC va promova dezbaterea în cadrul societ ii

civile, în colaborare cu consiliile na ionale economice i sociale. Tratatul de la Lisabona

include Cartea Drepturilor care aduce la un loc drepturile fundamentale ale oamenilor din

Uniunea European , pentru prima oar  împreun  cu responsabilit ile aferente. EESC

trebuie s  insiste pentru aplicarea lor, ca un mijloc de înl turarea a discrimin rii i ca

model pentru rezolvarea problemelor legate de imigrare.



Implementarea Strategiei de la Lisabona presupune o implicare activ  a actorilor

principali din societatea civil i EESC – cu ajutorul re elei sale interactive format  din

consiliile na ionale economice i sociale precum i din alte organiza ii similare – poate în

acest mod s  furnizeze o important  contribu ie pentru progresul economic i social a

Statelor Membre.

Aceste priorit i presupun un efort considerabil din partea EESC i o implicarea

crescând  a membrilor s i. Este important pentru to i, atât membrii cât i oficiali prezen i

la conferin , s  fie con tien i de rolul jucat i s  protejeze misiunea Comitetului.

Date de contact :

www.eesc.europa.eu/eesc-50

o Conferin  SupPolicy - Suporting policy making with innovative

assessment tools , 20 februarie 2009

LOCA IE: Comitetul Regiunilor, Bruxelles

ORGANIZATORI: Comisia European , Comitetul Regiunilor,

Parteneri în proiectul SupPolicy, Regiuni europene partenere

Partenerii care au participat la aceast  conferin

TARTU, Estonia – Institutul de studii baltic

BADEN WUTTENBERG, Germania – ISI Fraunhofer

CANTABRIA, Spania – Sodencan

LOMBARDIA, Italia – Finlombardia i IreR

ZLIN, Republica Cehia

În cadrul conferin ei au fost abordate problemele actuale ale proiectului SupPolicy

v Importan a proiectului SupPolicy pentru o dezvoltare regional  orientat

spre inova ie

http://www.eesc.europa.eu/eesc-50


v Metodologia SupPolicy – de la planificarea strategic  pân  la luarea

efectiv  a deciziilor

v Modele de aplicare a proiectului SupPolicy – Regiuni de dezvoltare

industrial  – modelul Regiunii Lombardia Italia i Regiuni cu dezvoltare

tehnologic  – modelul regiunii Bavaria Germania

v Creearea unui nou scenariu pentru implementarea proiectului SupPolicy

Proiectul SupPolicy a definit o metodologie de cercetare si un model aplicativ

care s  sprijine factorii de decizie competen i în scopul structur rii unui ciclu efectiv de

planificare, implementare, monitorizare i apreciere la nivel local, regional i na ional.

Accentul se pune mai mult pe implementarea practic  a proiectului decât pe partea

teoretic .

SupPolicy este doar un program cadru, care poate furniza un limbaj comun, un

know-how care poate ajuta fiecare regiune în parte s  î i dezvolte propriul proiect adaptat

la necesit ile i caracteristicile regionale, la diferitele realit i europene. Furnizeaz

puncte de reper pentru factorii de decizie locali care particip  la implementarea

proiectului, un model care poate ghida, poate îndruma în urm rirea pa ilor esen iali, în

creearea anumior priorit i care necesit  abordare, f  de care proiectul regional s-ar

putea transforma intr-un e ec.

Conferin a de azi a încercat s  fie o oportunitate pentru prezentarea rezultatelor

activit ilor de cercetare i aplic rii efective ale acestora.

A fost prezentat modelul regiunii Zlin (RIS – Regional Innovation Strategy), o

regiune cu 596.903 locuitori, foarte industrializat  dar în acela i timp tân  (creat  în

2001) i orientat  spre sprijinirea activit ilor de inova ie.

Îndemnurile de a deveni activ în sprijinirea activit ilor de inova ie:

ü Recunoa terea inova iei ca un factor important al dezvolt rii

companiilor i factoriilor care contribuie la dezvoltarea regional

ü Lipsa cooper rii între entit ile de afaceri i între cercurile de afaceri i

academice v zute de companii ca un factor negativ al dezvolt rii



ü Surse de inspira ie reprezentate de regiunile europene i proiectele

inovative implementate cu succes

ü Posibilit ile de a finan a sprijinirea activit ilor de inova ie prin

intermediul fondurilor europene.

Oportunitatea a reprezentat-o deschiderea sesiunii de acceptarea a proiectelor pe

tema suportului în elaborarea Strategiilor de Inova ie Regionale (Regional Innovation

Strategies - RIS) din cel de-al 6-lea program cadru (Iunie 2004).

Proiectul RIS aprobat din partea Regiunii Zlin a identificat urm toarele necesit i care

trebuiau rezolvate pe durata preg tirii documentului RIS:

Ø  identifice nevoile companiilor in domeniul inova iei

Ø  ob in  accesul la informa iile necesare în câmpul sprijinului inova iei în

Europa

Ø  defineasc  obiectivele pentru dezvoltarea inova iei antreprenoriale în

cooperarea cu parteneri locali i companii cu sprijinul experien ei str ine

Implicarea partenerilor este necesar pe durata întregului proces – atât regionali cât

i interna ionali. Regiunea Zlin nu a f cut excep ie de la regul i a dezvoltat primul

proiect RIS împreun  cu:

Parteneri regionali:

• Universitatea Tomas Bata din Zlin

• Compania de consultan  JVM-RPIC

• Camera regional  de comer  a Regiunii Zlin

• Agen ia Regional  de Dezvoltare din Moravia de Est

Parteneri str ini:

• Parcurile Tehnologice din Regiunea Castilla i Leon (Spania)

• Regiunea Piemonte (Italia)

• Compania de consultan  PERA pentru IMM-uri în domeniul

inova iei (Marea Britanie)

• Compania de consultan  Infyde (Spania)



Cel mai important lucru în dezvoltarea documentului RIS a fost utilizarea
metodologiei UE i participarea în cadrul activit ilor oferite de re eaua IRE.

Date de contact :

David.marecek@kr-zlinsky.cz

Ramona Cosma-Sef Birou-Directia de Dezvoltare Regionala
Reprezentant al CJ maramures la Biroul UNCJR  Bruxelles

mailto:David.marecek@kr-zlinsky.cz

